

Verslag vergadering DB 07/10/2019

Aanwezig : - Erik Van Aerschot - Guido Moeyersoons (verslag) François Lievens - Tim Holvoet - Filip Soetaert - Adamczyk
Mieczyslaw- Karl Laverge
Verontschuldigd : Andre Vangroenweghe
1. Woord van de voorzitter.
We willen Tina proficiat wensen met haar aanstelling als secretaris generaal van de VHV
We hebben 2 bezorgdheden , 1) het handbal begint zich meer en meer in Limburg af te
spelen . We dienen daarom op zoek te gaan naar jonge mensen die de stap naar de
VHV raad van bestuur kunnen en willen zetten , ook graag een beurtrol voor de
verschillende organisaties .
2) De nationale selecties , en in eerste instantie de
solidariteitsbijdrage staat onder grote druk , onze huidige generatie is aan het
verdwijnen en we hebben onze twijfels over de sterkte van de opvolging waardoor we
geen echt uithangbord meer zouden hebben met nog minder aandacht in de media ,
financiële gevolgen enz . We hopen op een constructieve oplossing door de VHV en
BHB .

2.

Goedkeuring verslag vorige vergadering .
Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd en is aan de clubs en de
VHV verzonden.

3. Nazicht nog niet afgewerkte items
Briefing Vergadering regio penningmeesters met VHV penningmeester 3/10 was er een
eerste bijeenkomst

4. Brieven/mails in, uit
IN :



Uitnodiging VHV penningmeester vergadering regio’s op donderdag 3 oktober hierop
werden enkele grote lijnen besproken , volgende vergadering 25/11



Vraag DB Gent opstellen te jonge speelsters bij regio dames ok maar
verantwoordelijkheid blijft bij de club.



Vraag Elita Buggenhout , samengestelde ploeg bij J16 met Lebbeke 3 spelers te

oud.ok



Tielt Aarsele niet op de regiosite ? aangepast door webmaster.



Mail ivm regelement M13 en U12 ivm doelen en balmaat bij ons blijft het bij J12
verlaagd doel vrij , bij M13 is het wel verplicht . Blijkbaar is er ook beweging bij de IHF over
de balmaat indien er geen hars mag gebruikt worden.



Voorstel data jsr cursus zon 13 en 20 okt



Vraag Eeklo cursus tafel off regio 5 nov OK



Opmerking Brabo Denderbelle ivm U8 U10 en U12 M13 tornooien



Mail van Uilenspiegel ivm wedstrijdgegevens nog niet juist op de site antwoord door
competitieleider. De competitieleider is verantwoordelijk voor de thuiswedstrijden in zijn
regio zowel voor M17 als M15 .



Vraag toelating Dendermonde opstellen te oude speler bij U14 OK



Vraag VHV om wedstrijden U16 en M17 van 20/10 te verplaatsen , vraag
doorgezonden aan betrokken clubs indien geen spelers bij regioselectie kan deze blijven
staan op datum en uur .



Vraag sec Izegem naar bespreking solidariteitsbijdrage? Het is niet onze bevoegdheid
om daarop te reageren maar tonen wel begrip en vinden ook de manier waarop en het
tijdstip niet goed gekozen .



Brabo Denderbelle ivm fout op de regiosite ivm U8 U10 en U12 tornooi aangepast
door webmaster
UIT :



Toelatingen voor Thor , Desselgem, Brabo Denderbelle, Tielt Aarsele , DHC
Waasmunster en Dendermonde



Info Vanuit VHV ivm identiteitskaart .Voor de regio moet de ID voorgelegd worden ,
indien deze niet aanwezig is noteert de SR dat bij de opmerkingen op het wedstrijdblad .



Voorstel tornooien U8 U10 en U12 West Vlaanderen en Oost Vlaanderen met vraag
gegevens door te geven aan webmaster



Verslag DB van augustus aan clubs en VHV



Reactie naar aanleiding van mededeling roadshow , nacompetitie voor M15 en M17
nog geen reactie van de aangeschreven mensen Guido stuurt herinnering .



Herinnering cursus VHV scheidsrechter .



Vraag aan webmaster aanpassing M13 en M15 op de regio site



Vraag aan DB Gent beschikbaarheid zaal voor U12 regiotornooi is beschikbaar tussen
9 en 14u op zaterdag . Guido vraagt om vast te leggen .



Uitnodiging cursus jsr 13 en 20 oktober te Zwijnaarde .

5. Competitie senioren en jeugd
 Nog steeds veel wedstrijdwijzigingen , blijkbaar weten niet alle clubs dat ze dit
binnen de regelementen steeds zelf kunnen uitvoeren , enkel bij veranderen van
weekend of minder dan 14 dagen moet de competitieleider dit aanpassen . Hij
heeft hiervoor wel het akkoord nodig van beide clubs.
 We vragen aan de clubs om met deze wijzigingen niet te overdrijven , geeft
problemen voor alle clubs voor planning eventueel zullen de voorziene boetes
worden toegepast.
 Sommige clubs sturen de uitslagen naar de VHV uitslagen in plaats van naar de
regio .
 Er zijn nog steeds mensen die het oude mailadres van Guido gebruiken , reeds
meer dan een jaar is het gmoeyersoons@gmail.com
 Voor de U8 -U10 en U12/M13 ontbreken nog heel wat gegevens , Guido zal mail
sturen om de gegevens door te geven
 Volgende mensen namen deel aan de cursus tafel officieel in Buggenhout
De Munck Ine , Permentier Isabelle (DHC Waasmunster) Willemese Pieter , Van
Den Borre Joris , Van Moer Geert , DE Wit Mario ,Bornouw Dieter ,Smekens
Jeroen (Elita) Auwaerts Jeroen, Junius Betty ( Brabo – Elita)

6. Scheidsrechters
 Mail aan aanduider sr afwezig bij wedstrijd OF01 HK Waas – Evergem
 Inschrijvingen voor cursus sr van meerdere clubs ( 10 kandidaten)
 Inschrijvingen voor cursus tafeloff VHV ( 42 kandidaten )
 In de andere regio’s is geen bijscholing voor de VHV tafeloff doorgegaan , aan
onze regio was gezegd dat dit wel moest . Guido zal daarom aan de VHV
vragen dat de mensen die niet aanwezig waren op de bijscholingen toch VHV
tafeloff zouden blijven .

 een intensieve begeleiding van de startende 6 scheidsrechters zou
prioritair moeten zijn als verlengstuk van de cursus . Tevens is gebleken
dat sommige scheidsrechters die aan hun tweede seizoen bezig zijn
kunnen geholpen worden door regelmatiger een waarnemer ter
beschikking te krijgen.
 Het D.B. is ervan bewust dat er een probleem kan zijn met
beschikbaarheid van een begeleider/waarnemer. Misschien kan er toch
meer mogelijk worden door de waarnemingen bij meer ervaren
scheidsrechters tijdelijk (? ) te beperken.

7. Begeleiding jsr
 Een volgende vergadering zal worden ingepland om verdere afspraken te maken.

8. Website
 We dienen een nieuwe site te maken , onze programma’s die nu gebruikt
worden worden niet meer ondersteund , tegen 1 december moeten we dat
realiseren . Guido heeft contact genomen met iemand die dat zou kunnen
oplossen. Samen met Marc zijn we bezig dit te realiseren.

9. Financiën
 Vraag penningmeester VHV getekend bewijs van vergoedingen van de niet
vereningingswerkers .

10. Selecties
 Van onze regioselectie jammer genoeg weer geen info.

11. Varia .

Volgende

vergadering 4 November 20.00u Vip zaal Hekers
Zwijnaarde

